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Förord

Dålig beständighet och materialsläpp på två objekt i Värmland har efter vintern

1998/99 initierat en skadeutredning. De skadade beläggningarna, som lades 1996,

var av typen ABSl 1/ B180 och ABT16/ B180.

Uppdraget har finansierats av PEAB Asfalt och kontaktman från PEAB har varit

Lennart Holmström. Från VTIs sida har Torbjörn Jacobson varit projektledare och

ansvarat för utredningen. Provtagningarna har utförts av PEAB medan

labprovningarna har utförts av Karl-Axel Thörnström, VTI. Vid

sammanställningen av resultaten har Fredrik Hornwall på VTI medverkat.

Linköping i oktober 1999,

Torbjörn Jacobson
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Skadeutredning av ABS 11, E18, Töcksfors

Allmänt

Efter vintern 1998/99 konstaterades beläggningsskador och ett onormalt högt

slitage på E18 vid Töcksfors i västra Värmland. Skadorna var av typen

stenlossning eller materialsläpp, dvs. skador som brukar relateras till dålig

beständighet hos beläggningen. Enligt uppgift lades beläggningen, ABS 11 med

B180, sommaren 1996. Vid den besiktning som gjordes av entreprenören

försommaren 1999 upplevdes beläggning som mjuk och skör. De mest skadade

partierna förekom i en nedförsbacke med starkt retarderande trafik på grund av

hastighetsnedsättning innan ett samhälle.

Den här typen av skador (tidigt sönderfallande beläggning) har tidigare i flera fall

visat sig bero på alltför höga hålrumshalter eller låga bindemedelshalter, ofta i

kombination med separationer. En bidragande orsak har också varit alltför åldrat

bindemedel. En annan orsak till beständighetsrelaterade skador har varit dåliga

bitumenbundna lager längre ned i konstruktionen som förorsakat stripping i

slitlagret genom att infiltrerat, instängt vatten kunnat pumpas igenom

beläggningen när den utsatts för tung trafik. På senare år har också Vägsaltets

skadliga inverkan uppmärksammats, bland annat har Vågbildning (korrugeringar)

kunnat uppstå vid vissa betingelser.

De provkroppar som skickades till VTI har undersökts med avseende på:

0 Okulär besiktning av borrprov samt mätning av slitlagertjocklekar (2 x

10 prov)

Vidhäftningstal på bättre parti, (reducerat provantal 2 x 3 prover)

Bindemedelshalt och kornkurva (2 prov)

hålrumshalt (2 X 10 prov)

Återvinning av bindemedel samt analys av återstoden på sämre parti (1
prov)

0 Petrografisk undersökning av stenmaterial

Prov togs från sämre och bättre ytor. Undersökningen är därför delvis upplagd

som en jämförande provning mellan skadade och oskadade ytor. Borrkärnornas
diameter var 150 mm.

Labprovning

Okulär besiktning

Av den okulära besiktningen framgick att borrkärnorna från de sämre partierna i

stor omfattning erhållit materialsläpp medan de bättre proven såg mer normala

ut med relativt bra yta och få stensläpp. Slitlagertjockleken låg för proverna från

de sämre partierna mellan 15 och 20 mm medan de bättre proven uppvisade

tjocklekar mellan 35 och 45 mm. Det innebär att slitaget varit hälften så stort på

de bra partierna jämfört med de sämre (anmärkningsvärt stor skillnad). Några av

borrproverna finns illustrerade i bild 1.
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Bild 1 Borrprover tagna från bättre (överst) respektive sämre (underst)

partier. Ytornafuktades för attframhäva Stenmaterialet.

De skador stenlossning och materialförluster som observerades på borrkärnorna

verkade till stor del vara förorsakad av krossningsbenäget stenmaterial och inte

enbart av dålig vidhäftning mellan sten och bruk eller ett svagt, poröst bruk. Det

verkar som om vissa partiklar mer krossats ur beläggningen än de släppt. En del

krossade korn satt också kvar på ytan. Någon nämnvärd stripping verkar inte ha

förekommit. I de fallen brukar borrkärnorna falla sönder vid provtagningen eller

vara mycket sköra vid hanteringen på labbet, Vilket inte verkar vara fallet här.

Hålrum, kornkurva, bindemedelshalt, vidhäftningstal och

bindemedelsanalys

Resultaten av analyserna finns redovisade i nedanstående tabell och diagram.

Observera att proven från de sämre partierna var för tunna för att analyseras med

avseende på beständighet. Hålrumsvärdet för de sämre proverna är bestämda på

för tunna prover enligt metodföreskriften. Ytskrovligheten får då större betydelse

vilket kan påverka resultatet (sannolikt underskattas hålrumshalten något vid

tunna prov).

Bindemedelsåtervinning utfördes endast på prov från de sämre partierna. De

analyser som utfördes var penetration och mjukpunkt (KoR).
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Tabell 1 Resultatfrån laboratorieanalysema av borrproverna.

    

Hålrum Bindem. - Draghållfasthet Vidhäft- Bindemedelsanalys

halt (10°C) ningstal

Torra Våta Penetration KoR

% % kPa kPa % 0,1 mm °C

Bättre 3,0 6,0 1010 575 57 - -

yta

Sämre 3,8 6,0 - - - 79 48

yta

         

ABS 11

Bindemedelshalt: 6,0%
Övre gräns

- Bra sektion

- - Dålig sektion

_Undre
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0,074 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5

Kornstorlek, mm

   

Diagram 1 Bindemedelshalt och korn/carva för bättre och sämre partier.

Petrografisk bedömning och partikelfördelning hos stenmaterialet

För att få en uppfattning om stenmaterialets mineralogiska sammansättning

granskades några tiotal partiklar av fraktionen 8-11,2 mm okulärt (av geolog).

Bergmaterialet (helkrossat berg) föreföll dels vara av granitisk sammansättning,

dels av grönsten. Främst grönsten visade tecken på stark tektonisk påverkan. En

stor andel av partiklarna var således förskiffrade med hög halt av sekundära

mineral som klorit mm. Ibland har materialet krossats efter sprickor innehållande

epidot, kvarts mm. Materialet bedömdes som mycket heterogent och det kan vara

svårt att få fram representativa provningsvärden. Detta karakteriserar tektoniskt

påverkat stenmaterial. Stenmjölet som bildas vid krossningen kan bli anrikat på

sekundära omvandlingsprodukter, något som kan ge upphov till vattenkänslig

asfaltmassa.

Utöver den petrografiska bedömningen delades stenmaterialet in i tre kategorier

efter bergartstyp:
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0 Granitiskt berg (verkar ha hög sprödhet och kan vara problematiska ur

vidhäftningssynpunkt pga högt innehåll av kalifältspat)

0 Blandmaterial med förskiffrat berg och granit

0 Grönsten (förskiffrat berg, har sannolikt dålig slitstyrka och kan ha

vattenkänsligt finmaterial).

Tabell 2 Kontroll av bergartsfördelningen hos stenmaterialet.

 

Granit Blandmaterial av Grönsten

grönsten och granit (förskiffrat material)

vikt-% partikel-% vikt-% partikel-% vikt-% partikel-%

          

Bättre 47 47 30 32 23 21

parti

Sämre 42 38 43 48 15 14

parti

 

Kommentarer och slutsatser

Skillnaden i materialsammansättningen mellan bra och dåliga prov var

förhållandevis liten. Bindemedelshalten och kornkurvorna låg på likvärdiga nivåer

och är godkända enligt kraven i VÄG 94. Fillerhalten låg i båda fallen lågt.

Bindemedelshalten låg på 6,0 0/0, en vanlig bindemedelshalt för ABS i Sverige

men lågt i jämförelse med ursprungskonceptet från Tyskland (drygt ca 7 % och

modifierade bindemedel är vanliga). Enligt arbetsreceptet var bindemedelshalten

6,1 %. Kalkylvärdet i VÄG 94 ligger på 6,2 % för ABS 11/B180. Enligt

undersökningen av återvunnet bindemedel från sämre borrkärnor (ytor) var

bindemedelsåldringen normal med avseende på penetration och mjukpunkt.
Förhårdnat bindemedel kan ge stenlossning, speciellt vid höga hålrum men i detta

fall är bindemedlet fortfarande fräscht.

Hålrumshalterna ligger på relativt höga nivåer för att vara en beläggning som

utsatts för trafikarbete. På skadade ytor var medelvärdet 3,8 vol-% med min- resp.

maxvärden på 2,6 resp. 5,8 vol-%. Stenrika beläggningar brukar uppvisa relativt
stor spridning i hålrum. En hålrumshalt på 3,8 vol-% måste betraktas som relativt

mycket med tanke på den efterpackning från trafiken som vägen erhållit under de
tre år som gått sedan beläggningen lades. Oskadade ytor från liknande

undersökningar har i allmänhet legat på betydligt lägrenivåer, oftast under 2,0
vol-%. På oskadade ytor var medelvärdet 3,0 vol-%. Min- resp. maxvärdena låg
på 2,7 resp. 3,4 vol-%, dvs. betydligt mindre spridning än prov från skadade ytor

och även medelvärdet ligger lägre.

Arbetsreceptet föreskrev 3,5 vol-% vilket följde de riktlinjer som anvisningarna

föreskrev vid denna tidpunkt (minimivärdet var 3,5 vol-%). Vid utförandet erhöll
borrkärnorna enligt kvalitetskontrollen hålrumshalter på 5,5 vol-% med min- resp.
maxvärden på 4,0 resp. 6,7 vol-%. Det är viktigt att påpeka att vid högre hålrum
(4-5 vol-%) kan beläggningen i viss mån bli vattengenomsläpplig, något som kan

vara mycket negativt ur beständighetssynpunkt, framför allt om saltvatten blir

stående i beläggningen.
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Vad som i labundersökningen visar att beläggningen har dålig vidhäftning och är

vattenkänslig är de låga vidhäftningstalet på 57 % testat på prov från bättre ytor.

Vid så låga vården är risken stor att skador skall uppkomma. Om de sämre proven

hade testats hade sannolikt ännu sämre värde erhållits.

Det stenmaterial som använts kommer från Karlstad och utgörs en blandning av

granitiskt material (röd yta) samt förskiffrat material (grönsten, mörkt). Materialet

är heterogent och delvis av sämre kvalitet, vilket sannolikt är en viktig faktor till

det onormalt stora slitaget på vägen Täkten är känd för sin heterogena

sammansättning med inslag av sämre, förskiffrat berg även om berg med relativt

bra kvalitet dominerar. Vid materialberedningen i täkten styrs produktionen upp

på så sätt så att de sämre berget avskiljs. Det kan dock i praktiken vara svårt att

skilja den här typen av material åt (det finns diffusa övergångar).

Enligt ett provvägsförsök (noggrant uppföljt, VTI notat 60-98) med material från

samma täkt och tidpunkt har beläggningen till stor del (ytbehandling) slitits ned på

tre år (1996-99). I den utredningen erhöll stenmaterialprov tagna på vägen

betydligt sämre kvalitet än vad som angavs i kvalitetskontrollen och

arbetsreceptet. Stenmaterialet hade förutom renodlad nötning även krossats ur
beläggningen men i varierande grad beroende på stenmaterialets beskaffenhet.

Stenmaterialkontrollen visade också på stora skillnader i slitstyrka och sprödhet
mellan prov tagna i olika sektioner.

Orsaken till det onormalt stora slitaget och en bidragande faktor till uppkomsten

av skadorna är att slitlagret innehåller ett inhomogent, delvis förskiffrat
stenmaterial (upp till 50 %) som åtminstone delvis har dålig kornfogning

(sprödhet) och slitstyrka (kulkvarnsvärde). Dessutom kan vidhäftnings-

egenskaperna i beläggningen ha påverkats negativt av hög andel fältspat och ett
filler med anrikat, vattenkänsligt material. En stark bidragande orsak till

skadornas uppkomst är de relativt höga hålrumshalterna i beläggningen, speciellt

på de mest skadade partierna av vägen. Fukt och salt kan ha blivit stående i

beläggningen, vilket påskyndat nedbrytningen av slitlagret även om inga

bindemedelsförluster konstaterades på borrkärnorna. De mest skadade ytorna låg i

en nedförsbacke med starkt retarderande trafik vilket innebär att påkänningarna
kan ha varit extra stora på det avsnittet. Andelen tung trafik är sannolikt också stor

på denna del av E18. '

Det är viktigt att påpeka att tidigt uppkomna beläggningsskador ofta beror på en
kombination av orsaker vilket här verkar vara fallet. Underlagets beskaffenhet har

också betydelse, något som inte närmare har undersökts i denna utredning men

enligt borrkärnorna föreföll inte underliggande beläggningslager vara av sämre

kvalitet.

ABS 11 är också mindre slitstark än ABS 16 och sannolikt mer

krossningsbenägen om stenmaterialet är sprött (som här sannolikt är fallet). ABS

11 med B180 kan ha något sämre vidhäftningsegenskaper än med B85. Vid

mjukbitumen används t ex vidhäftningsmedel. En ABS innehållande B180
proportioneras också med något lägre bindemedelshalt (pga deformationsrisken)

än för B85, något som kan påverka beläggningens resistensen mot vatten negativt.
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Slutligen är det viktigt att påpeka att VTI inte har besiktigat vägen eller medverkat
vid provtagningen. Undersökningen är också något begränsad och inriktad mot att

ge en bild över materialets egenskaper (en orientering) och inte en fullständig

kartläggning över skadorna vid Töcksfors. En besiktning över bergtäkten bör

göras liksom kompletterande provningar med liknande material från täkten (en

utredning av täkten och de stenmaterial samt asfaltmassor som produceras

föreslås). Skanska har nyligen gjort en inventering av täkten och bland annat

undersökt borrprov från olika vägobjekt (E18, Töcksfors ingår) innehållande

stenmaterial från den aktuella täkten.
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Skadeutredning av ABT16, Storgatan i Kil
Allmänt

Enligt uppgift har Storgatan i Kil, Värmland under vintern 1998/99 erhållit

beläggningsskador av typen stenlossning och materialsläpp, dvs. skador som tyder

på att slitlagret erhållit dålig beständighet. Beläggningen (ABT16/B180 med

stenmaterial från Karlstad) lades sommaren 1996.

Beständighetsrelaterade skador uppkomna i ett tidigt skede kan bero på:

0 Lågt bindemedelsinnehåll

0 Höga hålrumshalter

0 Kraftig bindemedelsåldring

0 Ett stenmaterial med dåliga mekaniska egenskaper eller sämre

vidhäftningsförmåga

Vid större skador föreligger ofta en kombination av ovanstående faktorer. En stark

bidragande orsak till skadeutvecklingen kan också vara dålig utförandekvalitet,

främst då olika former av separationer som markant kan reducera hållbarheten hos

beläggningen. Ytterligare faktorer är typen av trafik, omfattningen av saltning,

vinterklimatet (antalet frys-töväxlingar) och tillgången till vatten (fuktiga lägen,

permeabel beläggning mm).

Upplägget av undersökningen
Prov (borrkärnor med diametern 100 och 150 mm) togs (av entreprenören) från

sämre och bättre partier på vägen. Följande undersökningar utfördes på

borrkärnorna:

Okulär besiktning av borrprov samt mätning av lagertjocklekar

Bindemedelshalt och kornkurva

Hålrumshalt

Återvinning av bindemedel samt analys av återstoden på sämre parti

Vidhäftningstal

Petrografisk undersökning av stenmaterial

Labprovning

Okulär besiktning

Ingen större skillnad förelåg mellan borrkärnorna från sämre resp. bättre yta.

Slitlagertjockleken låg på 40-43 mm resp. 37-43 mm. Några av borrproverna finns

illustrerade i bild 2. '
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Bild 2 Borrprover tagna från bättre respektive sämre partier. Ytorna

fuktadesför attframhäva stenmaterialet.

Hålrum, kornkurva, bindemedelshalt, vidhäftningstal och

bindemedelsanalys

Resultaten av analyserna finns redovisade i följande tabell och diagram.

Vattenkänsligheten redovisas mer i detalj i bilaga 1. Svällningen efter

konditioneringen uppgick till 2,7 % för de bättre proverna.

Bindemedelsåtervinning utfördes endast på prov från de sämre partierna. De

analyser som utfördes var penetration och mjukpunkt (KoR).
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Tabell 3 Analys av borr/(amor.

           

Hålrum Bindem.- Draghållfasthet (lOOC) Vidhäft- Bindemedelsanalys

halt ningstal

Torra Våta Penetration KoR

% % kPa kPa % 0,1 mm °C

Bättre 2,6 5,64 1273 915 72 - -

parti (2,0-3, 1)

Sämre 3,3 5,66 1404 549 39 90 46,5

parti (2,5-4,9)
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0,074 0,125

 

Övre gräns
- Bra sektion

- - Dålig sektion

_Undre

0,25 0,5 1

ABT 16

Bindemedelshalt: 5,7%

2

Kornstorlek, mm

4 5,6 8

 

11,2 16 22,4 31 ,5

  

Diagram 2 Bindemedelshalt och komkarvaför bättre och sämre partier.

Petrografisk bedömning och partikelfördelning hos stenmaterialet

För att få en uppfattning om stenmaterialets mineralogiska sammansättning

granskades några tiotal partiklar av fraktionen 11-16 mm okulärt. Bergmaterialet

var huvudsakligen finkornig, tektonisk pressad granit med inslag av grönsten och

gångkvarts. Graniten innehöll rikligt med läkta sprickor som dock bildar

svagheter. Brott vid krossning följer ofta dessa sprickbildningar. Ingen märkbar

skillnad förelåg mellan prov från bättre eller sämre partier.
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Tabell 4 Kontroll av partikelfördelningen hos stenmaterialet.

 

Granit Blandmaterial av Grönsten

granit och grönsten

vikt-% partikel-% Vikt-% partikel-% vikt-% partikel-%

          

Bättre 93 93 5 5 2 2

mm

Sämre 88 89 8 8 4 3

parti

 

Kommentarer och slutsatser

De resultat som kom fram genom analyserna visade att beläggningens

sammansättning inte skiljde sig avsevärt mellan prov från bättre och sämre partier.

Kornkurvorna var ungefär lika och bindemedelshalten låg i båda fallen på ca 5,7

%. Fillerhalterna låg också på en relativt låg nivå. Bindemedelshalterna ligger i
det lägre registret enligt VÄG 94 som för ABT16/Bl80 föreskriver 5,7-6,3 % med
kalkylvärdet 6,0 %.

Hålrumshalterna skiljer sig dock mera mellan provsektionerna, där proverna från

bättre ytor hamnade på 2,6 vol-% i medeltal (spridningen var 2,0-3,l vol-%)

medan prov från sämre ytor hamnade på 3,3 vol-% (spridningen var 2,5-4,9 vol-

0/0). Noterbart är att proVen från de sämre ytorna uppvisar betydligt större

spridning än de från bättre ytor.

Vidhäftningstalet (känsligheten för vatten) för proverna från de bättre partierna

var 72 % medan de sämre proverna erhöll 39 %. Vid så låga värden som i det
senare fallet brukar skadoruppstå på grund av den dåliga vattenresistensen hos
materialet. Svällningen låg på 2,2 % (högt), vilket pekar mot att bruket

(finandelen) har svällande egenskaper. Eventuellt har dåligt material anrikas i de

finare fraktionerna. Vidhäftningstal på 72 % är mer representativa för en
beläggning med några år på nacken.

De analyser som utfördes på bindemedelsåterstoden efter återvinning i
rotationsdunstare (endast på sämre parti) visade att penetrationen vid 25°C var 90

mm/10 och mjukpunkten var 46,5°C. Bindemedelsåldringen är inte onormalt stor

för ABT16/B18O (ganska beskedlig) och därför sannolikt inte en bidragande orsak
till skadorna.

Sammanfattningsvis visar undersökningen att proven från sämre ytor har markant

lägre vidhäftning vid vattenpåverkan än de från bättre ytor. Den enda betydande
skillnaden som framkommit vid provningarna är att hålrumshalterna ligger högre

för proven från sämre ytor (ibland påtagligt enligt enskilda prov) jämfört med de
från bättre ytor, vilket sannolikt är en stark bidragande faktor till att materialet fått
dålig beständighet och skador uppkommit. Enligt uppgift har proven (från sämre
partier) tagits intill skadade ytor och inte i skadorna Vilket innebär att

hålrumshalterna på vägen kan vara ännu större än vad borrkärnorna visar.
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Enligt borrk'arnorna ligger bindemedelshalterna på låga nivåer för ABT16 (5,7 %)

vilket innebär att massorna kan betraktas som magra och därmed är mer känsliga

för sprickbildning och beständighetsrelaterade skador, speciellt vid högre

hålrumshalter. Stenmaterialet verkar inte heller vara av bästa kvalitet

(sprickkänsligt, sannolikt sprött) enligt den petrografiska bedömningen och kan ha

sämre vidhäftningsegenskaper på grund av högt innehåll av kalif'altspat.

En högre bindemedelshalt och/eller vidhåftningsbefrämjande tillsatser hade

sannolikt givit beläggningen en bättre hållbarhet. Skillnaderna i hålrumshalt kan

till viss del bero på separationer, något som får en extra stor negativ betydelse när
belåggningen är bindemedelsfattig samtidigt som påkänningarna kan vara stora på

en kommunal gata (rörig trafik, mycket saltning, mer mekaniska påkänningar).

VTI notat 48-1999 17





Bilaga 1

1(1)

Skadeutredning, slitlager typ ABS 11 - Töcksfors

    

 

Prov Skrymd. Va Vm Hålrum Draghållf.(kPa) Deformat. P /Hålrum

          

 

  

 

nr g/cm3 (%) (%) (%) (våta) (torra) (mm) nr (%)
2,355 1,7 132 3,1 524 2,1 1 3
2,375 1,5 134 2,7 502 2,4 2 3,4
2,358 1,7 131 3,0 583 2,5 3 5,8
2,359 2,0 142 3,4 393 3,5 4 3,5

2,357 1,7 >100 3,0 575 2,7 5 4,4

5 2,373 2,8 912 2,3 5 4,5
5 2,357 3,1 1085 1,9 7 3,5
9 2,358 3,0 1034 1,7 8 2,7

2,374 2,8 1007 2,4 9 4,4

2,370 2,9 1010 2,1 10 2,6

3,8

 

Vidhäftningstal

Dålig yta - för tunna lager, endast hålrumshalt samt kornkurva 0 bindemedelshalt.
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Bilaga 2

1(2)

Bestämninq av vattenkänsliqhet qenom pressdraqprovninq. FAS Metod 446-99

Uppdragsgivare:

Levererande materialtäkt:

Objekt: Storgatan, Kil - bra yta

Massatyp/märkning: ABT 16

Provtagningsdatum:

Provkropparna är:

Provkroppsstorlek-packningsmetod: diameter 100mm

Intern märkning

VTI-nr / projektnr: I 603 60

 

         

   

Prov Skrymd. Svällning ( voI-°/o ) efter Vatten (°/o) Draghållf.
nr (g/Cm3) V -mättning I Konditionering Absorption Mättn.grad (kPa)

B1 2,346 2,6 2,3 905

2 2,359 2,2 1,8 1017

3 2,361 2,6 2,1 860

4 2,345 3,0 2,4 922

5 2,359 3,0 2,2 873

Stdav 0,01

72 -

 

Torra gruppen

 

Prov Skrymd. Draghållf.

     

 

nr (9 / cm3) (kPa)

6 2,353 1546'

2,360 1349

2,346 876

9 2,357 1444

2,349 1149

2,353 1273

Stdav 0,01
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Bilaga 2

2(2)

Bestämninq av vattenkänsliqhet qenom pressdraqprovninq. FAS Metod 446-99

Uppdragsgivare:

Levererande materialtäkt:

Objekt:

Massatyp/märkning:

PrOvtagningsdatum:
Provkroppama är:

Provkroppsstorlek-packningsmetod: diameter 100mm

Intern märkning

VTI-nr / projektnr: I

 

Storgatan, Kil -dålig yta

ABT 16

603 60 I

        

 

Prov Skrymd. Svällning ( voI-% ) efter Vatten (°/o) Draghållf.
nr (9/ cm3) V -mättning T Konditionering Absorption Mättn.grad (kPa)

2,327 1,4 2,3 487

2,305 1,2 2,7 535

2,335 1,1 2,1 600

2,343 1,1 1,9 578

2,361 1,8 1,8 546

2,334 1,3 2,2 549

Stdav 0,02

 

      

 

39 l

Torra gruppen

Prov Skrymd. Draghållf.

nr ( g / cm3) ( kPa)

D6 2,332 1363

7 2,302 1495

8 2,324 1369

9 2,357 1274

2,358 1516

2,335 1404

Stdav 0,02
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